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หน้า : 1
วันทีพ
่ ม
ิ พ์ : 8/8/2562 10:17:14
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลขนาบนาก
อาเภอ ปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายจ่ายรวมทัง้ สิน
้ 34,158,500 บาท จ่ายจากรายได้จดั เก็บเอง หมวดภาษี จดั สรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็ น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบบุคลากร
1. เงินเดือน (ฝ่ ายการเมือง)

รวม
รวม
รวม

7,631,092 บาท
5,381,320 บาท
2,384,720 บาท

1.1

เงินเดือนนายก/รองนายก
จานวน
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลและ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล

514,080 บาท

1.2

เงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่ งนายก/รองนายก
จานวน
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่ งนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลและรองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล

42,120 บาท

1.3 เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
จานวน
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินค่าตอบแทนพิเศษประจาตาแหน่ งนายก
องค์การบริหารส่วนตาบลและรองนายกองค์การบริหารส่วน
ตาบล

42,120 บาท

1.4 เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีป
่ รึกษานายกเทศมนตรี
จานวน
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบล
1.5

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
จานวน
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินค่าตอบแทน ประธานสภา รอง
ประธานสภา เลขานุการสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบล

86,400 บาท

1,700,000 บาท
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2. เงินเดือน (ฝ่ ายประจา)
รวม
2.1 เงินเดือนพนักงาน
จานวน
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินเดือนพนักงานส่วนตาบลในตาแหน่ งปลัด อบต.
,รองปลัด อบต.,หัวหน้าสานักปลัด,นิตก
ิ ร,นักทรัพยากร
บุคคล,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักจัดการงานทั่วไป และ
พนักงานส่วนตาบลทีส
่ งั กัดสานักปลัด

2,996,600 บาท
2,310,000 บาท

2.2 เงินประจาตาแหน่ ง
จานวน
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินประจาตาแหน่ งพนักงานส่วนตาบลในตาแหน่ ง
ปลัด อบต., รองปลัด อบต.,หัวหน้าสานักปลัด

168,000 บาท

2.3 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างในตาแหน่ งผูช
้ ่วยเจ้า
พนักงานธุรการ,นักการ และพนักงานจ้างตาแหน่ งอืน
่ ๆ ที่
สังกัดสานักปลัด

396,600 บาท

2.4 เงินเพิม
่ ต่าง ๆของพนักงานจ้าง
จานวน
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินเพิม
่ ต่าง ๆ ของพนักงานจ้างในตาแหน่ งผูช
้ ว่ ย
เจ้าพนักงานธุรการ,นักการ และพนักงานจ้างตาแหน่ งอืน
่ ๆ ที่
สังกัดสานักปลัด

36,000 บาท

2.5 เงินอืน
่ ๆ

จานวน
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินอืน
่ ๆ ของพนักงานส่วนตาบลในตาแหน่ ง
ปลัด อบต.,ค่าตอบแทนพิเศษ

86,000 บาท

งบดาเนินงาน
รวม
3. ค่าตอบแทน
รวม
3.1 ค่าตอบแทนผูป
้ ฏิบตั ริ าชการอันเป็ นประโยชน์แก่องค์กร
จานวน
ปกครองส่วนท้องถิน
่
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินค่าตอบแทนผูป
้ ฏิบตั ริ าชการอันเป็ นประโยชน์
แก่ อปท. เช่น
-เงินประโยชน์ตอบแทนอืน
่ สาหรับพนักงาน
-ค่าตอบแทนผูป
้ ฏิบตั ริ าชการอืน
่ ๆ
-ค่าตอบแทนคณะกรรมการต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการกาหนด
ร่าง TOR ,คณะกรรมการกาหนดราคากลาง,คณะกรรมการ
ตรวจรับงานจ้าง
-ค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง

2,058,172 บาท
467,672 บาท

3.2 ค่าเบีย้ ประชุม
จานวน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าเบีย้ ประชุมต่าง ๆ เช่น ค่าเบีย้ ประชุม
คณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจาตาบล จานวน 25 คน
-เป็ นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง
ที่ กก 0406.6/25880 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2557
- หนังสือทีว่ า่ การอาเภอปากพนัง ที่ นศ 0709/ว 0042
ลงวันที่ 15 มกราคม 2553

30,000 บาท

150,000 บาท
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3.3 ค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
จานวน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการของพนักงานส่วน
ตาบล พนักงานจ้าง สังกัดสานักงานปลัด องค์การบริหารส่วน
ตาบลขนาบนาก

5,000 บาท

3.4 ค่าเช่าบ้าน
จานวน
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตาบลในตาแหน่ ง
ปลัด อบต.,รอง ปลัด อบต.,หัวหน้าสานักปลัด,นิตก
ิ ร,นัก
จัดการงานทั่วไป,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักทรัพยากร
บุคคล, และพนักงานในตาแหน่ งอืน
่ ๆ ทีโ่ อนย้ายมาใหม่

240,000 บาท

3.5 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วน
ตาบล สังกัดสานักงานปลัด

42,672 บาท

4. ค่าใช้สอย
รวม
จานวน
4.1 รายจ่ายเพือ
่ ให้ได้มาซึง่ บริการ
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่ารายจ่ายเพือ
่ ให้ได้มาซึง่ บริการ เช่น
-ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
-ค่าถ่ายเอกสาร เข้าเล่มหนังสือ
-ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ทีส
่ ามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ

1,119,000 บาท
120,000 บาท

4.2 รายจ่ายเกีย่ วกับการรับรองและพิธีการ
จานวน
-ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่ารับรอง ค่าอาหาร ค่าเครือ
่ งดืม
่ ค่าของขวัญ ค่า
พิมพ์เอกสาร ค่าใช้จา่ ยเกีย่ วเนื่องในการเลี้ยงรับรอง และ
ค่าใช้จา่ ยอืน
่ ทีไ่ ปนิเทศงานหรือเยีย่ มชม หรือทัศนศึกษาดู
งาน และเจ้าหน้าทีท
่ เี่ กีย่ วข้อง ซึง่ ร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล
-ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิน
่ หรือคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการฯ
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าเลี้ยงรับรองการประชุมสภาท้องถิน
่ และ
ผูเ้ ข้าร่วมประชุมอืน
่ ๆ และเจ้าหน้าทีท
่ เี่ กีย่ วข้อง ซึง่ เข้าร่วม
ประชุม เช่น ค่าอาหาร ค่าเครือ
่ งดืม
่ ฯลฯ ซึง่ จาเป็ นต้องจ่ายเพือ
่
เลี้ยงรับรองในการประชุม
-ค่าใช้จา่ ยในพิธีทางศาสนา รัฐพิธี
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในพิธีทางศาสนา รัฐพิธีตา่ ง ๆ

30,000 บาท

4.3 รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอืน
่ ๆ
4.3.1 ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ
จานวน
สาหรับจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการ ฝึ กอบรม สัมมนา และ
เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบีย้ เลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ
่ กั
และค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไป
อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานของพนักงานส่วนตาบล
พนักงานจ้าง หรือผูม
้ ส
ี ท
ิ ธิตามระเบียบกฎหมายกาหนด
-เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิน
่ พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิม
่ เติมถึงฉบับปัจจุบน
ั
- แผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ.2561-2565) หน้า 106 ลาดับที่ 253

130,000 บาท
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4.3.2 ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน
จานวน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน
ในการฝึ กอบรม สัมมนาของพนักงานส่วน
ตาบล พนักงานจ้าง หรือผูม
้ ส
ี ท
ิ ธิอน
ื่ ตามระเบียบ
กฎหมายกาหนด
-เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าทีท
่ อ
้ งถิน
่ พ.ศ.2555 และแก้ไข
เพิม
่ เติมถึงฉบับปัจจุบน
ั
- แผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ.2561-2565) หน้า 106
ลาดับที่ 253

99,000 บาท

4.3.3 โครงการจัดงานวันท้องถิน
่ ไทย
สาหรับค่าใช้จา่ ยในโครงการจัดงานวันท้องถิน
่
ไทย เช่น ค่าจัดจ้างทาพวงมาลา และค่าใช้จา่ ย
อืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
-เป็ นไปตามพระราชบัญญัตสิ ภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพิม
่ เติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
-พระราชบัญญัตก
ิ ารจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงินฯลฯ
-แผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ.2561-2565)
หน้า 104 ลาดับที่ 246

จานวน

10,000 บาท

4.3.4 โครงการจัดงานวันสาคัญต่าง ๆ ของทางราชการ
จานวน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินโครงการจัดงานวัน
สาคัญต่าง ๆ ของทางราชการ โดยมีคา่ ใช้จา่ ย
ประกอบด้วย ค่าวัสดุอป
ุ กรณ์ ธง พาน พวงมาลา ฯลฯ
-พระราชบัญญัตสิ ภาตาบลและองค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิม
่ เติมถึง(ฉบับที่ 7)
พ.ศ.2562
-เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ ยใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ.
2559
-พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560
-แผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ.2561-2565) หน้า 94
ลาดับที่ 220

20,000 บาท
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4.3.5 โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน
จานวน
เพือ
่ เบิกจ่ายในโครงการบริหารจัดการขยะใน
ชุมชน เช่น ค่าจัดหาถังขยะอินทรีย์ ถังขยะทั่วไป หรือถัง
ขยะอันตราย และค่าใช้จ่ายอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องทีส
่ ามารถ
เบิกจ่ายได้ตามระเบียบ
-เป็ นไปตามพระราชบัญญัตสิ ภาตาบลและองค์การบริหาร
ส่วนตาบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม
่ เติมถึงฉบับที่ 7
พ.ศ. 2562
-พระราชบัญญัตก
ิ ารจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560
-หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนทีส
่ ด
ุ ที่ กค (กวจ) 0405.2/
ว 119 ลว.9 มี.ค.61
-แผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ.2561-2565) หน้า 112
ลาดับที่ 273

30,000 บาท

4.3.6 โครงการประชาสัมพันธ์กจิ กรรมของ อบต.
จานวน
สาหรับเบิกจ่ายในโครงการประชาสัมพันธ์
กิจกรรมของ อบต. เป็ นค่าจัดทาปฏิทน
ิ อวยพร
้ ปี ใหม่ ประจาปี พุทธศักราช พ.ศ2563
วันขึน
ครัวเรือนละ 1 ฉบับ
-เป็ นไปตามพระราชบัญญัตสิ ภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพิม
่ เติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
-พระราชบัญญัตก
ิ ารจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-แผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ.2561-2565) หน้า 108
ลาดับที่ 260

45,000 บาท

4.3.7 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วน จานวน
ตาบลขนาบนาก
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในโครงการพัฒนา
ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตาบล
ขนาบนาก เช่น ค่าตอบแทน วิทยากร
ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เครือ
่ งดืม
่ ค่าจ้างเหมารถปรับอากาศ ค่า
ไวนิล ค่าทีพ
่ กั และค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ ทีส
่ ามารถ
เบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
- พระราชบัญญัตส
ิ ภาตาบลและองค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม
่ เติมถึง
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
-เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จา่ ยในการฝึ กอบรมและการเข้ารับ
การฝึ กอบรมของเจ้าหน้าทีท
่ อ
้ งถิน
่ พ.ศ.2557
-แผนพัฒนาท้องถิน
่ (2561-2565) หน้า 106
ลาดับที่ 254

160,000 บาท
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4.3.8 โครงการเลือกตัง้ ผูบ
้ ริหารท้องถิน
่ และสมาชิกสภาท้องถิน
่
-เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าวัสดุอุปกรณ์ ,ป้ ายไวนิล,บัตร
เลือกตัง้ ,คูหาเลือกตัง้ ,บอร์ดประชาสัมพันธ์,
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ และค่าใช้จา่ ย
อืน
่ ๆ ทีส
่ ามารถเบิกได้ตามระเบียบฯ
-เป็ นไปตาม พ.ร.บ.สภาตาบลและองค์การ
บริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 และแก้ไข
เพิม
่ เติมถึง(ฉบับที่ 7)พ.ศ.2562
-แผนพัฒนาท้องถิน
่ (2561-2565) หน้า 109
ลาดับที่ 262)

จานวน

400,000 บาท

4.3.9 โครงการศูนย์ปฏิบตั ก
ิ ารร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ จานวน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ ระดับอาเภอปากพนัง
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยสาหรับโครงการศูนย์ปฏิบตั ก
ิ ารร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
ระดับอาเภอปากพนัง เช่น ค่าจ้างเหมาบุคคลเพือ
่ ทาหน้าที่
เป็ นเจ้าหน้าทีป
่ ระจาศูนย์ฯ ค่าจัดหาวัสดุ อุปกรณ์
สานักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุงานบ้านงานครัว ค่า
จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์ตา่ ง ๆ โดยได้รบั เงินอุดหนุนจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
่ ในพื้นทีอ
่ าเภอปากพนัง
จานวน 16 แห่ง เป็ นจานวนเงินทัง้ สิน
้ 365,000 บาท
ประกอบด้วย เทศบาลเมือง จานวน 1 แห่ง เป็ นเงิน
30,000 บาท เทศบาลตาบล จานวน 3 แห่ง ๆ ละ
25,000 บาท อบต.ในเขตพื้นทีอ
่ าเภอปากพนัง
จานวน 12 แห่ง ๆ ละ 20,000 บาท
-องค์การบริหารส่วนตาบลขนาบนากจานวน 20,000 บาท
-เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ ย
เพือ
่ ช่วยเหลือประชาชนตามอานาจหน้าทีข
่ ององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ.2560 และแก้ไขเพิม
่ เติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
-แผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ.2561-2565) หน้า 103
ลาดับที่ 245

20,000 บาท

4.4 ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สน
ิ ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลขนาบนาก

55,000 บาท

5. ค่าวัสดุ
รวม
5.1 วัสดุสานักงาน
จานวน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าวัสดุสานักงาน เช่น กระดาษ ปากกา แบบ
พิมพ์ ดินสอ หมึกถ่ายเอกสาร ฯลฯ

244,500 บาท
70,000 บาท

5.2 วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าวัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ เช่น ฟิ วส์ หลอด
ไฟฟ้ า สายไฟฟ้ า ปลัก
๊ ไฟฟ้ า ชิน
้ ส่วนวิทยุ ฯลฯ

จานวน

4,500 บาท

5.3 วัสดุงานบ้านงานครัว
จานวน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ผ้าปู
โต๊ะ น้ายาเช็ดกระจก ฯลฯ

10,000 บาท
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5.4 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จานวน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่ายางนอก ยางใน แบตเตอรี หม้อน้ารถยนต์ ฟิ ล์ม
กรองแสง ฯลฯ

5,000 บาท

5.5 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
จานวน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าน้ามันดีเซล น้ามันเบนซิน แก๊สหุงต้ม น้ามันจาร
บี น้ามันเครือ
่ ง

100,000 บาท

5.6 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
จานวน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิ ล์ม พูก
่ น
ั สี เทป
บันทึกเสียง ฯลฯ

5,000 บาท

5.7 วัสดุคอมพิวเตอร์
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าแผ่นบันทึกข้อมูล หมึก กระดาษ
ต่อเนื่อง แป้ นพิมพ์ เม้าส์ ฯลฯ

จานวน

50,000 บาท

6. ค่าสาธารณู ปโภค
รวม
6.1 ค่าไฟฟ้ า
จานวน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าไฟฟ้ าสานักงาน และค่าไฟฟ้ าศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตาบลขนาบนาก

227,000 บาท
130,000 บาท

6.2 ค่าบริการโทรศัพท์
จานวน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าโทรศัพท์สาหรับสานักงานองค์การบริหารส่วน
ตาบลขนาบนาก

12,000 บาท

6.3 ค่าบริการไปรษณี ย์
จานวน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าไปรษณี ย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ดวงตรา
ไปรษณี ย์ ฯลฯ

5,000 บาท

6.4 ค่าบริการสือ่ สารและโทรคมนาคม
จานวน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าอินเตอร์เน็ต ค่าโทรภาพ ค่าวิทยุสอ
ื่ สาร ค่า
สือ่ สารผ่านดาวเทียม
และค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง

80,000 บาท

งบลงทุน
รวม
7. ค่าครุภณ
ั ฑ์
รวม
7.1 ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
เครือ
่ งปรับอากาศ
จานวน
จัดหาเครือ
่ งปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้ พื้นหรือแขวน
ขนาด 20,000 บีทียู จานวน 1 เครือ
่ ง พร้อมติดตัง้ ตามบัญชี
มาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ของสานักงบประมาณ ฉบับเดือน
ธันวาคม 2561
เครือ
่ งปรับอากาศ แบบแยกส่วน
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
1. ขนาดทีก
่ าหนดเป็ นขนาดไม่ต่ากว่า 20,000 บีทียู
2. ราคาทีก
่ าหนดเป็ นราคาทีร่ วมค่าติดตัง้
3. เครือ
่ งปรับอากาศทีม
่ ค
ี วามสามารถในการทาความ
เย็น ขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียูตอ
้ ง
ได้รบั การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อต
ุ สาหกรรม และฉลาก
ประหยัดไฟเบอร์ 5
4. ต้องเป็ นเครือ
่ งปรับอากาศทีป
่ ระกอบสาเร็จรูปทัง้ ชุด ทัง้
หน่ วยส่งความเย็นและหน่ วยระบาย ความร้อนจากโรงงาน

144,600 บาท
144,600 บาท
30,600 บาท
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เดียวกัน
5. มีความหน่ วงเวลาการทางานของคอมเพรสเซอร์
6. การจัดซื้อเครือ
่ งปรับอากาศขนาดอืน
่ ๆ (นอกจาก
ข้อ 3) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพือ
่ เป็ นการ
ประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครือ
่ งปรับอากาศทีม
่ ค
ี า่
ประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล(SEER) สูงกว่า
7. การติดตัง้ เครือ
่ งปรับอากาศ
(1)แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตซ์ 1 ตัว
ท่อทองแดงไปกลับหุม
้ ฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่
เกิน 15 เมตร
8. ค่าติดตัง้ เครือ
่ งปรับอากาศ (กรณี ตอ
้ งการแสดงค่าติดตัง้ แยก
จากราคาเครือ
่ งปรับอากาศ)
1) ชนิดตัง้ พื้นหรือชนิดแขวน
- ขนาดไม่ต่ากว่า 13,000 บีทียู 4,000 บาท
- ขนาดไม่ต่ากว่า 40,000 บีทียู 5,500 บาท
2) ชนิดตูต
้ ง้ ั พื้น ขนาดไม่ต่ากว่า 33,000 บีทียู 5,000 บาท
- ขนาดไม่ต่ากว่า 42,000 บีทียู 6,000 บาท
3) ชนิดติดผนัง ขนาด 12,000 – 24,000 บีทียู 3,000 บาท
-เป็ นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ สานักงบประมาณ
7.2 ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
เครือ
่ งพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี
จานวน
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็ นอุปกรณ์ ทม
ี่ ค
ี วามสามารถ
เป็ น Printer,Copier และ Scanner ภายในเครือ
่ งเดียวกัน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดาสาหรับกระดาษ A4 ไม่น้อย
กว่า 18 หน้าต่อนาที(ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สส
ี าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อย
กว่า 18 หน้าต่อนาที(ppm)
- มีหน่ วยความจา(memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดา และสี)ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อย
กว่า 1,200x1,200 dpi
- มีถาดป้ อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสาเนาเอกสารได้ทง้ ั สีและขาวดา
- สามารถทาสาเนาได้สงู สุดไม่น้อยกว่า 99 สาเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็น
- มีชอ
่ งเชือ
่ มต่อ(interface) แบบ USB 2.0 หรือ
ดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีชอ
่ งเชือ
่ มต่อระบบ
เครือข่าย (Network interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ
ดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน
เครือข่ายไร้สาย wi-fi (IEEE 802.11b,g,n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
- สามารถใช้ได้กบั A4,Letter,Legal และ Custom
-เป็ นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562

15,000 บาท
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7.3 ครุภณ
ั ฑ์อน
ื่
โครงการจัดหาซุม
้ เฉลิมพระเกียรติ
จานวน
เพือ
่ จัดหาซุม
้ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยูห
่ วั
(รัชกาลที่ 10)พร้อมติดตัง้ จานวน 1 ซุม
้ ขนาดฐานกว้าง
2.40 เมตร สูง 4.20 เมตร ตราสัญลักษณ์ สูง 0.50 เมตร
ขนาดฐานสูง 1.20 เมตร จากฐานถึงยอดซุม
้ สูง 3.00 เมตร
-พระราชบัญญัตก
ิ ารจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
2560
-ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหาร
พัสดุภาครัฐ 2560
แผนพัฒนาท้องถิน
่ (2561-2565) หน้า129 ลาดับที่ 4
7.4 ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์
จานวน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าประกอบ ดัดแปลง ปรับปรุง ซ่อมแซม
บารุงรักษาครุภณ
ั ฑ์ หรือรายจ่ายอืน
่ ใดทีเ่ กีย่ วข้อง

89,000 บาท

10,000 บาท

งบรายจ่ายอืน
่
รวม
รายจ่ายอืน
่
รวม
8. รายจ่ายอืน
่
8.1 โครงการติดตามประเมินผลตามหลักเกณฑ์การบริหารจัดการ จานวน
ทีด
่ ี อบต.ขนาบนาก
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินโครงการติดตาม
ประเมินผลตามหลักเกณฑ์การบริหารจัดการทีด
่ ี อบต.
ขนาบนาก โดยมีคา่ ใช้จา่ ย ประกอบด้วย
ค่าใช้จา่ ยในการจ้างหน่ วยงานภายนอกในการประเมินความ
พึงพอใจของผูร้ บ
ั บริการทีม
่ ต
ี อ
่ อปท.
-แผนพัฒนาท้องถิน
่ (2561-2565) หน้า 107 ลาดับที่ 256

25,000 บาท
25,000 บาท

งบเงินอุดหนุน
รวม
9. เงินอุดหนุน
รวม
9.1 เงินอุดหนุนส่วนราชการ
1. โครงการจัดงานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
จานวน
สมเด็จพระนางเจ้าสุทด
ิ า พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
เพือ
่ อุดหนุนงบประมาณให้กบั ทีท
่ าการปกครองอาเภอ
ปากพนัง ในโครงการจัดงานเนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทด
ิ า พัชรสุธาพิมล
ลักษณ พระบรมราชินี (วันที่ 3 มิถุนายน) ประจาปี
พุทธศักราช 2563 เป็ นค่าใช้จา่ ยสาหรับจัดสถานทีเ่ ต็นท์
ขนาดใหญ่ ตัง้ โต๊ะหมูบ
่ ช
ู า เครือ
่ งจตุปจั จัยไทยธรรมธรรม
ข้าวสาร อาหารแห้ง ฯลฯ
-พระราชบัญญัตสิ ภาตาบลและองค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม
่ เติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2559
-หนังสือทีว่ า่ การอาเภอปากพนัง ที่ นศ 0718/ว 182
ลงวันที่ 29 พ.ค.2562 เรือ
่ งการเสนอโครงการ/กิจกรรม
ขอรับเงินอุดหนุน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2563
-แผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ.2561-2565) หน้า 110 ลาดับ
ที่ 264

22,000 บาท
22,000 บาท

25,000 บาท

5,000 บาท
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2. โครงการจัดงานพระราชพิธีวน
ั เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
จานวน
พระเจ้าอยูห
่ วั มหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร
เพือ
่ อุดหนุนให้กบั ทีท
่ าการปกครองอาเภอปากพนัง ใน
โครงการจัดงานพระราชพิธีวน
ั เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระเจ้าอยูห
่ วั มหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร
(วันที่ 28 กรกฏาคม 2563) เป็ นค่าจ้างทาภัตตาหารเพล
ค่าจัดจ้างตกแต่งประดับบริเวณทีป
่ ระกอบพระราชพิธี จัดซื้อ
ผ้าระบายต่าง ๆ ฯลฯ
-พระราชบัญญัตสิ ภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม
่ เติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2559
- หนังสือทีว่ า่ การอาเภอปากพนัง ที่ นศ 0718/ ว 255
ลงวันที่ 30 เมษายน 2562 เรือ
่ ง การเสนอโครงการ/
กิจกรรมขอรับเงินอุดหนุน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2562
-แผนพัฒนาท้องถิน
่ (2561-2565) หน้า 110 ลาดับที่ 265

5,000 บาท

3. โครงการจัดงานรัฐพิธีถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จ
จานวน
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (พระปิ ยมหาราชเจ้า)
เพือ
่ อุดหนุนงบประมาณให้กบั ทีท
่ าการปกครองอาเภอ
ปากพนัง ในโครงการจัดงานรัฐพิธีถวายบังคมพระบรมรูป
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห
่ วั (พระปิ ยมหาราชเจ้า)
ประจาปี 2563 เป็ นค่าเช่าเต็นท์โค้งขนาดใหญ่ ค่าจัดจ้าง
ประดับตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเครือ
่ งขยายเสียง ฯลฯ
-พระราชบัญญัตส
ิ ภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.
2537 แก้ไขเพิม
่ เติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ.2559
-หนังสือทีว่ า่ การอาเภอปากพนัง ที่ นศ 0718/ว 255 ลง
วันที่ 30 เมษายน 2562 เรือ่ ง การเสนอโครงการ/กิจกรรม
ขอรับเงินอุดหนุน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2563
-แผนพัฒนาท้องถิน
่ (2561-2565) หน้า 111 ลาดับที่ 268

3,000 บาท

4. โครงการจัดงานรัฐพิธีวน
ั คล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
จานวน
พระปรมินทรมหาภูมพ
ิ ลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินอุดหนุนให้แก่ทท
ี่ าการปกครอง
อาเภอปากพนัง ในโครงการจัดงานรัฐพิธีวน
ั คล้าย
วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมพ
ิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (รัชกาล 9)
(วันที่ 13 ตุลาคม) เป็ นค่าเช่าเต็นท์ ค่าจัดจ้างประดับตกแต่ง
สถานที่ ค่าเช่าเครือ
่ งขยายเสียง และค่าวัสดุอป
ุ กรณ์ ตา่ ง ๆ
-พระราชบัญญัตสิ ภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.
2537 แก้ไขเพิม
่ เติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
- เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ.2559
- หนังสือทีว่ า่ การอาเภอปากพนัง ที่ นศ 0718/ว 255
ลงวันที่ 30 เมษายน 2562
เรือ
่ ง การเสนอโครงการ/กิจกรรมขอรับเงินอุดหนุน
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2563
- แผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ.2561-2565)
หน้า 110 ลาดับที่ 266

4,000 บาท
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5. โครงการจัดงานรัฐพิธีวน
ั เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง จานวน
์
เจ้าสิรก
ิ ต
ิ พ
ิ ระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมพ
ิ ลอดุลยเดช
อุดหนุนงบประมาณให้แก่ทท
ี่ าการปกครองอาเภอปากพนังใน
โครงการจัดงานรัฐพิธีวน
ั เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง
เจ้าสิรก
ิ ต
ิ พ
ิ ์ ระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพน
ั ปี หลวง ใน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพ
ิ ลอดุลยเดช
(วันที่ 12 สิงหาคม 2563)
เป็ นค่าจัดจ้างทาภัตตาหารเพลและจตุปจั จัยไทยธรรมถวาย
พระสงฆ์,จัดจ้างตกแต่งประดับบริเวณทีป
่ ระกอบพระราชพิธี ,
ค่าจัดซื้อผ้าระบายต่าง ๆ ฯลฯ
-พระราชบัญญัตส
ิ ภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.
2537 แก้ไขเพิม
่ เติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ.2559
-หนังสือทีว่ า่ การอาเภอปากพนัง ที่ นศ 0718/ ว 255
ลงวันที่ 30 เมษายน 2562 เรือ
่ ง การเสนอโครงการ/กิจกรรม
ขอรับเงินอุดหนุน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2563
-แผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ.2561-2565) หน้า 110 ลาดับ
ที่ 267

งานบริหารงานคลัง
รวม
งบบุคลากร
รวม
1. เงินเดือน (ฝ่ ายประจา)
รวม
1.1 เงินเดือนพนักงาน
จานวน
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินเดือนพนักงานส่วนตาบลในตาแหน่ ง ผอ.กอง
คลัง ,นักวิชาการคลัง,นักวิชาการจัดเก็บรายได้,เจ้าพนักงาน
พัสดุ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
1.2 เงินเพิม
่ ต่าง ๆ ของพนักงาน
จานวน
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินเพิม
่ ต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตาบล ตาแหน่ ง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
1.3 เงินประจาตาแหน่ ง
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินประจาตาแหน่ งผูอ
้ านวยกองคลัง

5,000 บาท

2,975,260
2,043,460
2,043,460
1,510,000

บาท
บาท
บาท
บาท

3,780 บาท

จานวน

42,000 บาท

1.4 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างในตาแหน่ งผูช
้ ว่ ยเจ้า
พนักงานจัดเก็บรายได้,ผูช
้ ่วยเจ้าพนักงานธุรการ,ผูช
้ ว่ ยเจ้า
พนักงานพัสดุ

468,120 บาท

1.5 เงินเพิม
่ ต่าง ๆของพนักงานจ้าง
จานวน
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินเพิม
่ ต่าง ๆ ของพนักงานจ้างในตาแหน่ งผูช
้ ว่ ย
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้,ผูช
้ ว่ ยเจ้าพนักงานธุรการ,ผูช
้ ่วยเจ้า
พนักงานพัสดุ

19,560 บาท
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งบดาเนินงาน
รวม
2. ค่าตอบแทน
รวม
2.1 ค่าตอบแทนผูป
้ ฏิบตั ริ าชการอันเป็ นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
จานวน
ส่วนท้องถิน
่
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าตอบแทนผูป
้ ฏิบตั ริ าชการอันเป็ นประโยชน์
แก่ อปท. เช่น
- เงินประโยชน์ตอบแทนอืน
่ สาหรับพนักงาน
- ค่าตอบแทนผูป
้ ฏิบตั ริ าชการอืน
่ ๆ
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการต่าง ๆ เช่น กาหนด
ร่าง TOR คณะกรรมการกาหนดราคากลาง ค่าตอบแทน
คณะกรรมการตรวจงานจ้าง
- ค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง

888,000 บาท
343,000 บาท

2.2 ค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
จานวน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าตอบแทนของพนักงานส่วนตาบลและพนักงาน
จ้าง ซึง่ ต้องปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการปกติหรือเป็ นกรณี
เร่งด่วนและมีสท
ิ ธิเบิกค่าตอบแทนได้ตามทีก
่ ระทรวงมหาดไทย
กาหนด

5,000 บาท

2.3 ค่าเช่าบ้าน
จานวน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าเช่าบ้านพนักงานส่วนตาบลในตาแหน่ ง ผอ.กอง
คลัง,นักวิชาการคลัง,นักวิชาการจัดเก็บรายได้,เจ้าพนักงาน
พัสดุ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และพนักงานในตาแหน่ ง
อืน
่ ๆ ทีโ่ อนย้ายมาปฏิบตั งิ านใหม่

228,000 บาท

2.4 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินค่าช่วยเหลือบุตรของพนักงานส่วนตาบล สังกัด
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลขนาบนาก

10,000 บาท

3. ค่าใช้สอย
1. รายจ่ายเพือ
่ ให้ได้มาซึง่ บริการ
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่ารายจ่ายเพือ
่ ให้ได้มาซึง่ บริการ เช่น
- ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
- ค่าถ่ายเอกสาร เข้าเล่มหนังสือ
- ค่าจ้างเหมาบริการติดตัง้ ระบบอินเตอร์เน็ต
- ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ทีส
่ ามารถเบิกจ่ายได้
ตามระเบียบฯ

รวม
จานวน

3.2 รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอืน
่ ๆ
1. ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ
จานวน
สาหรับจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการฝึ กอบรม
สัมมนา และเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบีย้ เลี้ยง ค่าพาหนะ
ค่าเช่าทีพ
่ กั และค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ ในการเดินทางไปราชการ
หรือไปอบรมสัมมนาศึกษาดูงานของพนักงานส่วนตาบล
พนักงานจ้างหรือผูม
้ ส
ี ท
ิ ธิอน
ื่ ตามระเบียบ กฎหมายกาหนด
- เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าทีท
่ อ
้ งถิน
่ พ.ศ.2555 และแก้ไข
เพิม
่ เติมถึงฉบับปัจจุบน
ั
-แผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ.2561-2565) หน้า106
ลาดับที่ 253

100,000 บาท

430,000 บาท
30,000 บาท

70,000 บาท
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2. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน
จานวน
สาหรับจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยสาหรับค่าธรรมเนียม
และค่าลงทะเบียน ในการฝึ กอบรม สัมมนาของ
พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง หรือผูม
้ ส
ี ท
ิ ธิ
อืน
่ ตามระเบียบกฎหมายกาหนด
- เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าทีท
่ อ
้ งถิน
่ พ.ศ.2555 และแก้ไข
เพิม
่ เติมถึงฉบับปัจจุบน
ั
- แผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ.2561-2565) หน้า 106
ลาดับที่ 253

80,000 บาท

3. โครงการประชาสัมพันธ์การเสียภาษี
จานวน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในโครงการประชาสัมพันธ์การ
เสียภาษี เช่น ค่าป้ ายไวนิล ,ป้ ายประชาสัมพันธ์,ค่ารถ
แห่,และค่าวัสดุอุปกรณ์ ตา่ ง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
- เป็ นไปตามพระราชบัญญัตสิ ภาตาบลและองค์การบริหาร
ส่วนตาบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม
่ เติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.
2562
- เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่
ภาษี และทะเบียนทรัพย์สน
ิ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน
่ พ.ศ. 2550
-แผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ.2561-2565) หน้า 108
ลาดับที่ 258

30,000 บาท

4. โครงการปรับปรุงแผนทีภ
่ าษี และทะเบียนทรัพย์สน
ิ
จานวน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในโครงการปรับปรุงแผนทีภ
่ าษี และ
ทะเบียนทรัพย์สน
ิ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร,ค่าจ้างเหมาบุคคล
เพือ
่ สารวจข้อมูล,ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ตา่ ง ๆ ทีส
่ ามารถเบิก
ได้ตามระเบียบฯ
- พระราชบัญญัตส
ิ ภาตาบลและองค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม
่ เติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
- เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนทีภ
่ าษี
และทะเบียนทรัพย์สน
ิ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
พ.ศ. 2550
-แผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ.2561-2565)
หน้า 107 ลาดับที่ 257

200,000 บาท

5. ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมรักษา
ทรัพย์สน
ิ ทีอ
่ ยูใ่ นความดูแลของ อบต. เพือ
่ ให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ

20,000 บาท

4. ค่าวัสดุ
รวม
4.1 วัสดุสานักงาน
จานวน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าวัสดุสานักงาน เช่น กระดาษ ปากกา แบบ
พิมพ์ แฟ้ ม ดินสอ หมึกถ่ายเอกสาร วัสดุสานักงานอืน
่ ๆ
ทีส
่ ามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ

90,000 บาท
40,000 บาท
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4.2 วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าแผ่นบันทึกข้อมูล หมึก กระดาษ
ต่อเนื่อง แป้ นพิมพ์ เม้าส์ และวัสดุคอมพิวเตอร์อน
ื่ ๆ ทีส
่ ามารถ
เบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ

50,000 บาท

5. ค่าสาธารณู ปโภค
รวม
5.1 ค่าบริการไปรษณี ย์
จานวน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าไปรษณี ย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ดวงตรา
ไปรษณี ย์ยากร ฯลฯ

25,000 บาท
25,000 บาท

งบลงทุน
รวม
6. ค่าครุภณ
ั ฑ์
รวม
6.1 ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
1. เครือ
่ งคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล
จานวน
เครือ
่ งคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่ วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
ิ าพื้นฐานไม่น้อย
หลัก (4 Core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬก
ิ าได้ในกรณี
กว่า 2.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพิม
่ สัญญาณนาฬก
ทีต
่ อ
้ งใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จานวน 1 หน่ วย
- หน่ วยประมวลผลกลาง(CPU) มีหน่ วยความจา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาด
ไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีหน่ วยประมวลผลเพือ
่ แสดงภาพ โดยมีคณ
ุ ลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1. เป็ นแผงวงจรเพือ
่ แสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีม
่ ี
หน่ วยความจา ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2.มีหน่ วยประมวลผลเพือ
่ แสดงภาพติดตัง้ อยูภ
่ ายในหน่ วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่
สามารถใช้หน่ วยความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 2GB หรือ
3.มีหน่ วยประมวลผลเพือ
่ แสดงภาพทีม
่ ค
ี วามสามารถในการใช้
หน่ วยความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่ วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มี
ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่ วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จานวน 1 หน่ วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่ วย
- มีชอ
่ งเชือ
่ มต่อระบบเครือข่าย(Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
- มีชอ
่ งเชือ
่ มต่อ(Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่
น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้ นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน 1 หน่ วย

43,800 บาท
43,800 บาท
22,000 บาท
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2. เครือ
่ งพิมพ์ Multifunction แบบฉี ดหมึกพร้อมติดตัง้ ถังหมึก
จานวน
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จานวน 2 เครือ
่ ง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็ นอุปกรณ์ ทม
ี่ ค
ี วามสามารถ
เป็ น Printer,Copier,Scanner และ Fax ภายในเครือ
่ ง
เดียวกัน
- เป็ นเครือ
่ งพิมพ์แบบฉี ดหมึกพร้อมติดตัง้ ถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผ
้ ลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดาสาหรับกระดาษ A4 ไม่น้อย
กว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8 ภาพ ต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สส
ี าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อย
กว่า 15 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดา-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อย
กว่า 1,200x1,200 dpi
- มีถาดป้ อนเอกสารอัตโนมัต(ิ Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสาเนาเอกสารได้ทง้ ั สีและขาวดา
-สามารถทาสาเนาได้สงู สุดไม่น้อยกว่า 99 สาเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีชอ
่ งเชือ
่ มต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ
ดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีชอ
่ งเชือ
่ มต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ
ดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi
(IEEE 802.11b,g,n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
- สามารถใช้ได้กบั A4,Letter,Legal และ Custom

16,000 บาท

3. เครือ
่ งสารองไฟฟ้ า
จานวน
เครือ
่ งสารองไฟฟ้ า ขนาด 1 KVA จานวน 1 เครือ
่ ง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกาลังไฟฟ้ าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 KVA (600 Watts)
- สามารถสารองไฟฟ้ าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

5,800 บาท
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรือนและระงับอัคคีภยั
รวม
งบดาเนินงาน
รวม
1. ค่าใช้สอย
รวม
1.1 รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอืน
่ ๆ
1. โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบตั เิ หตุทางถนนในช่วง
จานวน
เทศกาลสาคัญ เช่นเทศกาลปี ใหม่ เทศกาลสงกรานต์ ฯลฯ
สาหรับเป็ นค่าใช้จา่ ยในโครงการรณรงค์ป้องกัน
และลดอุบตั เิ หตุทางถนนในช่วงเทศกาล
สาคัญ เช่น ค่าไวนิลพร้อมโครงเคร้า,ค่าจัดทา แผ่นพับ ฯลฯ
-เป็ นไปตามพระราชบัญญัตส
ิ ภาตาบลและองค์การ
บริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม
่ เติมถึง ฉบับที่ 7
พ.ศ.2562
-พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน ฯลฯ
-แผนพัฒนาท้องถิน
่ (2561-2565) หน้า 98 ลาดับที่ 231

22,000 บาท
22,000 บาท
22,000 บาท
22,000 บาท

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับการศึกษา
งบบุคลากร
1. เงินเดือน (ฝ่ ายประจา)
1.1 เงินเดือนพนักงาน
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินเดือนพนักงานส่วนตาบลในตาแหน่ ง
นักวิชาการศึกษา ,ครูผด
ู้ แ
ู ลเด็ก

1.2 เงินเพิม
่ ต่าง ๆ ของพนักงาน
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินเพิม
่ พิเศษสาหรับการสูร้ บ(พ.ส.ร.)

รวม
รวม
รวม
จานวน

1,601,480
1,422,480
1,422,480
1,224,480

บาท
บาท
บาท
บาท

จานวน

6,360 บาท

1.3 เงินวิทยฐานะ
จานวน
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินวิทยฐานะสาหรับครูสงั กัดองค์การบริหารส่วน
ตาบลขนาบนาก

21,000 บาท

1.4 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างในตาแหน่ งผูด
้ ูแลเด็ก
(ทักษะ)

170,640 บาท
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งบดาเนินงาน
รวม
2. ค่าตอบแทน
รวม
2.1 ค่าตอบแทนผูป
้ ฏิบตั ริ าชการอันเป็ นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
จานวน
ส่วนท้องถิน
่
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าตอบแทนผูป
้ ฏิบตั ริ าชการอันเป็ นประโยชน์
แก่ อปท. เช่น
-เงินประโยชน์ตอบแทนอืน
่ สาหรับพนักงาน
-ค่าตอบแทนผูป
้ ฏิบตั ริ าชการอืน
่ ๆ
-ค่าตอบแทนคณะกรรมการต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการกาหนด
ร่าง TOR คณะกรรมการกาหนดราคากลาง คณะกรรมการ
ตรวจงานจ้าง
-ค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
2.2 ค่าเช่าบ้าน

179,000 บาท
94,000 บาท
25,000 บาท

จานวน
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินค่าเช่าบ้านพนักงานส่วนตาบลในตาแหน่ ง
นักวิชาการศึกษา และพนักงานในตาแหน่ งอืน
่ ๆ ในสังกัด ที่
โอนย้ายมาปฏิบตั งิ านใหม่

60,000 บาท

2.3 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วน
ตาบล

9,000 บาท

3. ค่าใช้สอย
รวม
3.1 รายจ่ายเพือ
่ ให้ได้มาซึง่ บริการ
จานวน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่ารายจ่ายเพือ
่ ให้ได้มาซึง่ บริการ เช่น
-ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
-ค่าถ่ายเอกสาร เข้าเล่มหนังสือ
-ค่าจ้างเหมาบริการติดตัง้ ระบบอินเตอร์เน็ต
-ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ทีส
่ ามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ

85,000 บาท
5,000 บาท

3.2 รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืน
่ ๆ
1. ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ
จานวน
สาหรับจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการฝึ กอบรม สัมมนา และ
เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบีย้ เลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ
่ กั
และค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือ
ไปอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานของพนักงานส่วน
ตาบล พนักงานจ้าง หรือผูม
้ ส
ี ท
ิ ธิอน
ื่ ตามระเบียบ
กฏหมายกาหนด
-เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิน
่ พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิม
่ เติมถึงฉบับปัจจุบน
ั
-แผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ.2561-2565)
หน้า 106 ลาดับที่ 253

50,000 บาท
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2. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน
จานวน
สาหรับจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยสาหรับค่าธรรมเนียม
และค่าลงทะเบียนในการฝึ กอบรม สัมมนาของ
พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง หรือผูม
้ ส
ี ท
ิ ธิ
อืน
่ ตามระเบียบกฏหมายกาหนด
-เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิน
่ พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิม
่ เติมถึงฉบับปัจจุบน
ั
-แผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ.2561-2565) หน้า 106
ลาดับที่ 253

30,000 บาท

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
รวม
งบดาเนินงาน
รวม
1. ค่าใช้สอย
รวม
1.1 รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอืน
่ ๆ
1. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
จานวน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินโครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ โดยมีคา่ ใช้จา่ ยประกอบด้วย ค่าอาหารว่างและ
เครือ
่ งดืม
่ ,ค่าอาหารกลางวันและเครือ
่ งดืม
่ ,ค่าน้า,น้าแข็ง,ค่าจ้าง
เหมาสถานที่ ,ค่าของรางวัล,ค่าป้ ายไวนิล ฯลฯ
-พระราชบัญญัตส
ิ ภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิม
่ เติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
-เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ.2559
-พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีส
่ ด
ุ ที่ มท 0808.2/
ว 2873 ลงวันที่ 20 ธ.ค.2560 เรือ
่ ง ซักซ้อมแนวทางการจัด
งานวันเด็ก
-แผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ.2561-2565) หน้า 73 ลาดับที่ 160

2,979,476 บาท
1,378,024 บาท
669,030 บาท

2. โครงการทัศนะศึกษาแหล่งเรียนรูน
้ อกสถานที่
จานวน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินโครงการทัศนะศึกษาแหล่ง
เรียนรูน
้ อกสถานที่ โดยมีคา่ ใช้จา่ ยประกอบด้วย ค่าจ้างเหมารถ
โดยสารประจาทาง,ค่าอาหารและเครือ
่ งดืม
่ ,ค่าอาหารว่างและ
เครือ
่ งดืม
่ ค่าป้ ายไวนิล ฯลฯ
-พระราชบัญญัตส
ิ ภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.
2537 แก้ไขเพิม
่ เติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
-เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการ
ฝึ กอบรม และการเข้ารับการฝึ กอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิน
่ พ.ศ. 2557
-พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-แผนพัฒนาท้องถิน
่ (2561-2565) หน้า 71 ลาดับที่ 149

30,000 บาท

150,000 บาท
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3. โครงการส่งเสริมการเรียนรูเ้ ด็กปฐมวัย ท้องถิน
่ ไทย
จานวน
ผ่านการเล่น
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้
เด็กปฐมวัย ท้องถิน
่ ไทย ผ่านการเล่น โดยมีคา่ ใช้จา่ ยประกอบ
ด้วย ค่าจัดหาวัสดุทใี่ ช้ในการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา
-พระราชบัญญัตส
ิ ภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.
2537 และแก้ไขเพิม
่ เติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
-พระราชบัญญัตก
ิ ารจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.4/ว 3679 ลงวันที่
13 พ.ย.2561 เรือ
่ ง การดาเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้
เด็กปฐมวัย ท้องถิน
่ ไทย ผ่านการเล่น ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ.2562
-แผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ.2561-2565) หน้า 71 ลาดับที่ 153
4. โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยการบริหารสถานศึกษา
เพือ
่ จ่ายเป็ น
4.1 ค่าใช้จา่ ยในการพัฒนาครูผด
ู้ แ
ู ลเด็ก/ผูด
้ แ
ู ลเด็ก
ของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก คนละ 2,000 บาท
จานวน 4 คน
รวมเป็ นเงินทัง้ สิน
้ 8,000 บาท

จานวน

4.2 ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็ก จานวน 2 ศูนย์ ได้แก่
- ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตาบลขนาบนาก
- ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้านขนาบนาก
รวมเป็ นเงินทัง้ สิน
้ 294,000 บาท
4.3 ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
จานวน 2 ศูนย์ ได้แก่
- ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตาบลขนาบนาก
- ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้านขนาบนาก
รวมเป็ นเงินทัง้ สิน
้ 102,000 บาท
4.4 ค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาสาหรับศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
(ค่าหนังสือเรียน,ค่าอุปกรณ์ การเรียน,ค่าเครือ
่ งแบบ
นักเรียน,ค่ากิจกรรมพัฒนานักเรียน)
จานวน 2 ศูนย์ ได้แก่
- ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตาบลขนาบนาก
- ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้านขนาบนาก
รวมเป็ นเงินทัง้ สิน
้ 35,030 บาท
-พระราชบัญญัตส
ิ ภาตาบลและองค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิม
่ เติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
-เป็ นไปตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีส
่ ด
ุ ที่ มท 0808.2/
ว 3886 เรือ
่ ง ซักซ้อมแนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่าย
ประจาปี พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
-แผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ.2561-2565) หน้า71 ลาดับที่ 151

50,000 บาท

439,030 บาท
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2. ค่าวัสดุ
รวม
2.1 ค่าอาหารเสริม (นม)
จานวน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าอาหารเสริม(นม) ให้กบั
1.ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก จานวน 2 ศูนย์ ได้แก่
- ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลขนาบนาก
- ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้านขนาบนาก
2.โรงเรียนในสังกัด สพฐ.ในพื้นที่
จานวน 4 โรงเรียน ดังนี้
- โรงเรียนวัดขนาบนาก
- โรงเรียนวัดโคกมะม่วง
- โรงเรียนบ้านนาทรัพย์
- โรงเรียนบ้านบางตะลุมพอ
แผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ.2561-2565)
หน้า 73 ลาดับที่ 158

708,994 บาท
708,994 บาท

งบเงินอุดหนุน
รวม
3. เงินอุดหนุน
รวม
3.1 เงินอุดหนุนส่วนราชการ
1. โครงการค่ายจริยธรรมนักเรียน
จานวน
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินอุดหนุนในโครงการค่ายจริยธรรมนักเรียน แก่
โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ได้แก่
-โรงเรียนวัดขนาบนาก
จานวน 21,280 บาท
-โรงเรียนวัดโคกมะม่วง
จานวน 27,200 บาท
-โรงเรียนบ้านบางตะลุมพอ จานวน 19,520 บาท
-โรงเรียนบ้านนาทรัพย์
จานวน 16,200 บาท
-พระราชบัญญัตส
ิ ภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม
่ เติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
-เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ.2559
-แผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ.2561-2565) หน้า 74 ลาดับที่ 163

1,601,452 บาท
1,601,452 บาท

2. โครงการพัฒนาผูน
้ าเยาวชน
จานวน
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินอุดหนุนในโครงการพัฒนาผูน
้ าเยาวชน แก่
โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ได้แก่
- โรงเรียนวัดขนาบนาก
จานวน 25,132 บาท
- โรงเรียนวัดโคกมะม่วง
จานวน 23,800 บาท
- โรงเรียนบ้านบางตะลุมพอ จานวน 15,900 บาท
- โรงเรียนบ้านนาทรัพย์
จานวน 27,208 บาท
-พระราชบัญญัตส
ิ ภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิม
่ เติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
-เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ.2559
-แผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ.2561-2565)
หน้า 74 ลาดับที่ 162

92,040 บาท

82,400 บาท
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3. อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
จานวน
เพือ
่ อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด
สพฐ. จานวน 4 โรงเรียน ได้แก่
- โรงเรียนวัดขนาบนาก
- โรงเรียนวัดโคกมะม่วง
- โรงเรียนบ้านนาทรัพย์
- โรงเรียนบ้านบางตะลุมพอ
- พระราชบัญญัตสิ ภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิม
่ เติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
- เป็ นไปตามพระราชบัญญัตก
ิ ารจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท.
พ.ศ.2559
- แผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 74 ลาดับ 164

1,427,012 บาท

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน
่
รวม
งบดาเนินงาน
รวม
1. ค่าตอบแทน
รวม
ค่าตอบแทนผูป
้ ฏิบตั ริ าชการอันเป็ นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
จานวน
ส่วนท้องถิน
่
เพือ
่ เป็ นเงินค่าป่ วยการ สาหรับนักบริบาลท้องถิน
่ ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลขนาบนาก จานวน 2 คน คนละ 6,000 บาท
- เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัคร
บริบาลท้องถิน
่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ และการเบิก
ค่าใช้จา่ ย พ.ศ.2562

434,000 บาท
234,000 บาท
144,000 บาท

2. ค่าใช้สอย
รวม
2.1 รายจ่ายเพือ
่ ให้ได้มาซึง่ บริการ
จานวน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการสารวจจานวนสุนขั /แมว ทัง้ ทีม
่ ี
เจ้าของและไม่มเี จ้าของ ตัวละ 6 บาทต่อปี โดยทาการสารวจ
ปี ละ 2 ครัง้ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนขั บ้า
- พระราชบัญญัตสิ ภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิม
่ เติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีส
่ ด
ุ ที่ มท 0808.2/
ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรือ
่ ง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2563 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่

90,000 บาท
20,000 บาท

144,000 บาท

33

2.2 รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืน
่ ๆ
1. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนขั บ้า
จานวน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนข
ั บ้า ตามพระปณิธานสมเด็จพระ
เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้ าจุฬาภรณ์ วลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยมีคา่ ใช้จา่ ย
ประกอบด้วย ค่าวัสดุวท
ิ ยาศาสตร์ทางการแพทย์ ค่าจ้างฉี ด
วัคซีน,ค่าป้ ายประชาสัมพันธ์โครงการ ฯลฯ
-เป็ นไปตาม พรบ.สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิม
่ เติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
-พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560
-ระเบีบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ รักษาเงิน ฯลฯ
-แผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ.2561-2565) หน้า83ลาดับ196
งบเงินอุดหนุน
รวม
3. เงินอุดหนุน
รวม
3.1 เงินอุดหนุนกิจการทีเ่ ป็ นสาธารณประโยชน์
1. โครงการตามพระราชดาริดา้ นสาธารณสุข
จานวน
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินอุดหนุนให้กบั คณะกรรมการหมูบ
่ า้ น
หมูท
่ ี่ 1 -10 ในการดาเนินโครงการตามพระราชดาริดา้ น
สาธารณสุข หมูบ
่ า้ นละ 20,000 บาท
-เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ.2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีส
่ ด
ุ ที่ มท 0808.2/ว3886
ลงวันที่ 28 มิ.ย.2562 เรือ
่ ง ซักซ้อมแนวทางการจัดทา
งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
่
-แผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ.2561-2565) หน้า 92 ลาดับที่ 214

70,000 บาท

200,000 บาท
200,000 บาท
200,000 บาท
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับสังคมสงเคราะห์
รวม
งบบุคลากร
รวม
1. เงินเดือน (ฝ่ ายประจา)
รวม
1.1 เงินเดือนพนักงาน
จานวน
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินเดือนพนักงานส่วนตาบลในตาแหน่ งนักพัฒนา
ชุมชน
งบดาเนินงาน
รวม
2. ค่าตอบแทน
รวม
2.1 ค่าตอบแทนผูป
้ ฏิบตั ริ าชการอันเป็ นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
จานวน
ส่วนท้องถิน
่
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าตอบแทนผูป
้ ฏิบตั ริ าชการอันเป็ นประโยชน์
แก่ อปท. เช่น
-เงินประโยชน์ตอบแทนอืน
่ สาหรับพนักงาน
-ค่าตอบแทนผูป
้ ฏิบตั ริ าชการอืน
่ ๆ
-ค่าตอบแทนคณะกรรมการต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการ
กาหนด TOR คณะกรรมการกาหนดราคา
กลาง คณะกรรมการตรวจงานจ้าง
-ค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
2.2 ค่าเช่าบ้าน

431,640
311,640
311,640
311,640

บาท
บาท
บาท
บาท

120,000 บาท
100,000 บาท
15,000 บาท

จานวน
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินค่าเช่าบ้านพนักงานส่วนตาบลในตาแหน่ ง
นักพัฒนาชุมชน และพนักงานในตาแหน่ งอืน
่ ๆ ในสังกัด ที่
โอนย้ายมาปฏิบตั งิ านใหม่

60,000 บาท

2.3 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วน
ตาบล

25,000 บาท

3. ค่าใช้สอย
3.1 รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอืน
่ ๆ

รวม

20,000 บาท

1. ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ
จานวน
สาหรับจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการฝึ กอบรม สัมมนา และเดินทาง
ไปราชการ เช่น ค่าเบีย้ เลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ
่ กั และ
ค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรม
สัมมนา ศึกษาดูงานของพนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง หรือ
ผูม
้ ส
ี ท
ิ ธิอน
ื่ ตามระเบียบกฏหมายกาหนด
-เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท
่ อ
้ งถิน
่ พ.ศ.2555 และแก้ไข
เพิม
่ เติมถึงฉบับปัจจุบน
ั
-แผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ.2561-2565) หน้า 106 ลาดับ 253

10,000 บาท

35

2. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน
จานวน
สาหรับจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยสาหรับค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียนในการฝึ กอบรม สัมมนาของพนักงานส่วน
ตาบล พนักงานจ้าง หรือผูม
้ ีสท
ิ ธิอน
ื่ ตามระเบียบกฏหมาย
กาหนด
-เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท
่ ้องถิน
่ พ.ศ.2555 และแก้ไข
เพิม
่ เติมถึงฉบับปัจจุบน
ั
-แผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ.2561-2565) หน้า 106 ลาดับ 253

10,000 บาท

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
รวม
งบดาเนินงาน
รวม
1. ค่าใช้สอย
รวม
1.1 รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอืน
่ ๆ
1. โครงการป้ องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และ จานวน
บุคคลในครอบครัว
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินโครงการป้ องกันและแก้ไข
ปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว โดยมี
ค่าใช้จา่ ยประกอบด้วย ค่าอาหาร,ค่าอาหารว่างและเครือ
่ งดืม
่
ค่าป้ ายประชาสัมพันธ์ ,ค่าตอบแทนวิทยากร ,ค่าเอกสารสาหรับ
ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ ฯลฯ
-เป็ นไปตาม พรบ.สภาตาบลและองค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม
่ เติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
-พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 ฯลฯ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน
ของ อปท. 2547 และแก้ไขเพิม
่ เติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2558
-แผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ.2561-2565) หน้า 76 ลาดับที่ 170

10,000 บาท
10,000 บาท
10,000 บาท
10,000 บาท
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับเคหะและชุมชน
รวม
งบบุคลากร
รวม
1. เงินเดือน (ฝ่ ายประจา)
รวม
1.1 เงินเดือนพนักงาน
จานวน
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินเดือนพนักงานส่วนตาบลในตาแหน่ ง
ผูอ
้ านวยการกองช่าง,นายช่างโยธา และตาแหน่ งอืน
่ ๆ ในสังกัด

2,297,087
1,512,087
1,512,087
832,047

บาท
บาท
บาท
บาท

1.2 เงินเพิม
่ ต่าง ๆ ของพนักงาน
จานวน
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินเพิม
่ ต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตาบล ในตาแหน่ ง
นายช่างโยธา

21,300 บาท

1.3 เงินประจาตาแหน่ ง
จานวน
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินประจาตาแหน่ งของพนักงานส่วนตาบลใน
ตาแหน่ งผูอ
้ านวยการกองช่าง

42,000 บาท

1.4 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างในตาแหน่ งผูช
้ ่วยนาย
ช่างโยธา,ผูช
้ ว่ ยเจ้าพนักงานธุรการ,ผูช
้ ว่ ยนายช่างไฟฟ้ า
คนงาน และตาแหน่ งอืน
่ ๆ ในสังกัด

580,320 บาท

1.5 เงินเพิม
่ ต่าง ๆของพนักงานจ้าง
จานวน
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินเพิม
่ ต่าง ๆ ของพนักงานจ้างในตาแหน่ งผูช
้ ว่ ย
นายช่างโยธา,ผูช
้ ว่ ยเจ้าพนักงานธุรการ,ผูช
้ ่วยนายช่างไฟฟ้ า
,คนงาน และตาแหน่ งอืน
่ ๆ ในสังกัด

36,420 บาท

งบดาเนินงาน
รวม
2. ค่าตอบแทน
รวม
2.1 ค่าตอบแทนผูป
้ ฏิบตั ริ าชการอันเป็ นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
จานวน
ส่วนท้องถิน
่
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าตอบแทนผูป
้ ฏิบตั ริ าชการอันเป็ นประโยชน์
แก่ อปท. เช่น
-เงินประโยชน์ตอบแทนอืน
่ สาหรับพนักงาน
-ค่าตอบแทนผูป
้ ฏิบตั ริ าชการอืน
่ ๆ
-ค่าตอบแทนคณะกรรมการต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการกาหนด
TOR คณะกรรมการกาหนดราคากลาง คณะกรรมการตรวจ
รับการจ้าง ค่าควบคุมงาน
-ค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง

618,000 บาท
333,000 บาท

2.2 ค่าเช่าบ้าน

จานวน
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินค่าเช่าบ้านพนักงานส่วนตาบลในตาแหน่ ง
ผูอ
้ านวยการกองช่าง,นายช่างโยธา,และพนักงานในตาแหน่ ง
อืน
่ ๆ ทีโ่ อนย้ายมาปฏิบตั งิ านใหม่

200,000 บาท

108,000 บาท
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2.3 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วน
ตาบล สังกัดกองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลขนาบนาก

25,000 บาท

3. ค่าใช้สอย
รวม
3.1 รายจ่ายเพือ
่ ให้ได้มาซึง่ บริการ
จานวน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่ารายจ่ายเพือ
่ ให้ได้มาซึง่ บริการ เช่น
-ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
-ค่าถ่ายเอกสาร เข้าเล่มหนังสือ
-ค่าจ้างเหมาบริการติดตัง้ ระบบอินเตอร์เน็ต
-ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ทีส
่ ามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ

120,000 บาท
10,000 บาท

3.2 รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืน
่ ๆ
1. ค่าเดินทางไปราชการ
จานวน
สาหรับจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการฝึ กอบรม สัมมนา และ
เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบีย้ เลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ
่ กั
และค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไป
อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานของพนักงานส่วนตาบล
พนักงานจ้าง หรือผูม
้ ส
ี ท
ิ ธิอน
ื่ ตามระเบียบกฎหมายกาหนด
-เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ ย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท
่ อ
้ งถิน
่ พ.ศ.
2555 และแก้ไขเพิม
่ เติมถึงฉบับปัจจุบน
ั
-แผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ.2561-2565) หน้า106 ลาดับ
ที่ 253

30,000 บาท

2. ค่าธรรมเนียมค่าลงทะเบียน
จานวน
สาหรับจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยสาหรับค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียนในการฝึ กอบรม สัมมนาของพนักงานส่วน
ตาบล พนักงานจ้าง หรือผูม
้ ส
ี ท
ิ ธิอน
ื่ ตามระเบียบกฎหมาย
กาหนด
-เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ ยใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท
่ อ
้ งถิน
่ พ.ศ.2555
และแก้ไขเพิม
่ เติมถึงฉบับปัจจุบน
ั
-แผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ.2561-2565) หน้า 106 ลาดับ
ที่ 253

30,000 บาท

3. ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าบารุงและซ่อมแซมทรัพย์สน
ิ ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลขนาบนาก

50,000 บาท

4. ค่าวัสดุ
รวม
4.1 วัสดุสานักงาน
จานวน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าวัสดุสานักงาน เช่น กระดาษ ปากกา แบบ
พิมพ์ แฟ้ ม ดินสอ หมึกถ่ายเอกสาร ฯลฯ

165,000 บาท
20,000 บาท

4.2 วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้ าและ
วิทยุ เช่น หลอดไฟ สายไฟ และอุปกรณ์ ไฟฟ้ า ฯลฯ

จานวน

50,000 บาท
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4.3 วัสดุกอ
่ สร้าง
จานวน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อวัสดุกอ
่ สร้าง เช่น ไม้ ปูนซีเมนต์ ยาง
มะตอย ตะปู เหล็ก ท่อระบายน้าขนาดต่าง ๆ ฯลฯ

60,000 บาท

4.4 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าน้ามันดีเซล เบนซิน แก๊สหุงต้ม น้ามัน
จารบี น้ามันเครือ
่ ง ฯลฯ

จานวน

5,000 บาท

4.5 วัสดุคอมพิวเตอร์
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าแผ่นบันทึกข้อมูล หมึก กระดาษ
ต่อเนื่อง แป้ นพิมพ์ เม้าส์ ฯลฯ

จานวน

30,000 บาท

งบลงทุน
รวม
5. ค่าครุภณ
ั ฑ์
รวม
5.1 ครุภณ
ั ฑ์การเกษตร
1. เครือ
่ งสูบน้าแบบจมน้าขนาด 2 แรงม้า
จานวน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อเครือ
่ งสูบน้าแบบ
จมน้า ขนาด 2 แรงม้า จานวน 4 เครือ
่ ง โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เครือ
่ งสูบน้าแบบจม ใช้มอเตอร์ไฟฟ้ าขนาด 2 แรงม้า(HP)
- ใบพัดทาด้วยสแตนเลส
- ปริมาณน้าสูบได้ไม่น้อยกว่า 120 ลิตรต่อนาที
- อุปกรณ์ ประกอบด้วยเครือ
่ งสูบน้าและมอเตอร์ไฟฟ้ าต้องมี
ครบชุดพร้อมทีจ่ ะใช้งานได้
- หนังสือ ด่วนทีส
่ ด
ุ ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิ.ย.
2559
-แผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ.2561-2565) หน้า 130 ลาดับที่ 10

167,000 บาท
167,000 บาท

5.2 ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
1. เครือ
่ งคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล
จานวน
เครือ
่ งคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่ วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
ิ าพื้นฐานไม่น้อย
หลัก (4 Core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬก
ิ าได้ในกรณี
กว่า 2.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพิม
่ สัญญาณนาฬก
ทีต
่ อ
้ งใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จานวน 1 หน่ วย
- หน่ วยประมวลผลกลาง(CPU) มีหน่ วยความจา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาด
ไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีหน่ วยประมวลผลเพือ
่ แสดงภาพ โดยมีคณ
ุ ลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1. เป็ นแผงวงจรเพือ
่ แสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีม
่ ี
หน่ วยความจา ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2.มีหน่ วยประมวลผลเพือ
่ แสดงภาพติดตัง้ อยูภ
่ ายในหน่ วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่
สามารถใช้หน่ วยความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 2GB หรือ
3.มีหน่ วยประมวลผลเพือ
่ แสดงภาพทีม
่ ค
ี วามสามารถในการใช้
หน่ วยความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่ วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มี
ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

140,000 บาท

22,000 บาท
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- มีหน่ วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จานวน 1 หน่ วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่ วย
- มีชอ
่ งเชือ
่ มต่อระบบเครือข่าย(Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
- มีชอ
่ งเชือ
่ มต่อ(Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่
น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้ นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน 1 หน่ วย
-เป็ นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562
2. เครือ
่ งสารองไฟ
จานวน
เครือ
่ งสารองไฟฟ้ า ขนาด 800 VA จานวน 2 เครือ
่ ง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกาลังไฟฟ้ าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA ( 480 Watts)
- สามารถสารองไฟฟ้ าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
-เป็ นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562

5,000 บาท

งานไฟฟ้ าถนน
รวม
งบดาเนินงาน
รวม
1. ค่าใช้สอย
รวม
รายจ่ายเพือ
่ ให้ได้มาซึง่ บริการ
ค่าจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงานก่อสร้าง
จานวน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงานก่อสร้าง ให้แก่
เอกชนหรือนิตบ
ิ ค
ุ คล และค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ ทีส
่ ามารถเบิกจ่ายได้
ตามระเบียบฯ
- ปฏิบตั ต
ิ ามกฏกระทรวง เรือ
่ ง กาหนดอัตราค่าจ้างให้ผใู้ ห้
บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ.2562
ลงวันที่ 15 กรกฏาคม 2562

3,663,400 บาท
120,000 บาท
120,000 บาท

งบลงทุน
2. ค่าทีด
่ น
ิ และสิง่ ก่อสร้าง
2.1 ค่าก่อสร้างสิง่ สาธารณู ปโภค

120,000 บาท

รวม
รวม

3,260,500 บาท
3,260,500 บาท

1. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายดอนชายโข้ หมูท
่ ี่ 10
จานวน
ตาบลขนาบนาก อาเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าก่อสร้างถนน คสล.สายดอนชายโข้ หมูท
่ 1
ี่ 0
ตาบลขนาบนาก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 300 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นทีถ
่ นน คสล.ไม่น้อยกว่า 1,200ตร.ม.
พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตัง้ ป้ าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จานวน 1 ป้ าย (ตามแบบ อบต.
กาหนด)
- เป็ นไปตามพระราชบัญญัตสิ ภาตาบลและองค์การบริหาร
ส่วนตาบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิม
่ เติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
-แผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ.2561-2565) หน้า 39 ลาดับที่ 33

738,000 บาท
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2. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านท่านา-สะพานตาเสก
จานวน
หมูท
่ ี่ 4,5 ตาบลขนาบนาก อาเภอปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านท่านา-สะพานตาเสก
หมูท
่ ี่ 4,5 ตาบลขนาบนาก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความ
ยาว 320 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นทีถ
่ นน คสล.ไม่น้อย
กว่า 1,280 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร
พร้อมติดตัง้ ป้ ายประชาสัมพันธ์โครงการ จานวน 1 ป้ าย (ตาม
แบบ อบต.กาหนด)
- เป็ นไปตามพระราชบัญญัตสิ ภาตาบลและองค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิม
่ เติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
-แผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ.2561-2565) หน้า 44 ลาดับที่ 51

787,000 บาท

3. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสะพานตีนติก-บ้านนายเอือ
้ น
จานวน
หมูท
่ ี่ 6 ตาบลขนาบนาก อาเภอปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าก่อสร้างถนน คสล.สายสะพานตีนติก-บ้านนาย
เอือ
้ น หมูท
่ ี่ 6 ตาบลขนาบนาก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
ความยาว 430 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นทีถ
่ นน
คสล.ไม่น้อยกว่า 1,720 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้าง
ละ 0.50 เมตร พร้อมติดตัง้ ป้ ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จานวน 1 ป้ าย (ตามแบบ อบต.กาหนด)
- เป็ นไปตามพระราชบัญญัตสิ ภาตาบลและองค์การบริหาร
ส่วนตาบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิม
่ เติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
-แผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไ้ ข ครัง้ 1/2562
หน้า 1 ลาดับที่ 1

1,058,000 บาท

4. โครงการติดตัง้ ชุดโคมไฟฟ้ าสาธารณะ หมูท
่ ี่ 4 ตาบล
จานวน
ขนาบนาก อาเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าติดตัง้ ชุดโคมไฟฟ้ าสาธารณะในพื้นทีบ
่ ริเวณ
ถนนบ้านนายวินยั -บ้านนายพวน-ทางเข้าบ้านนางเหม
คงละออ หมูท
่ ี่ 4 ตาบลขนาบนาก โดยใช้หลอดไฟยาว
นิออน LED พร้อมอุปกรณ์ ครบชุด รวม 19 จุด (ตาม
แบบ อบต.กาหนด)
- เป็ นไปตามพระราชบัญญัตสิ ภาตาบลและองค์การบริหาร
ส่วนตาบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิม
่ เติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
-แผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ. 2561-2565) หน้า39 ลาดับที่ 35

75,900 บาท

5. โครงการติดตัง้ ชุดโคมไฟฟ้ าสาธารณะ หมูท
่ ี่ 5 ตาบลขนาบนาก จานวน
อาเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าติดตัง้ ชุดโคมไฟฟ้ าสาธารณะในพื้นทีบ
่ ริเวณ
สะพานตาเสก-บ้านนางดับ นาคราช หมูท
่ ี่ 5 ตาบลขนาบนาก
อาเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใช้หลอดไฟยาว
นิออน LED พร้อมอุปกรณ์ ครบชุด รวม 6 จุด (ตามแบบ อบต.
กาหนด)
-เป็ นไปตามพระราชบัญญัตสิ ภาตาบลและองค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม
่ เติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
-แผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ.2561-2565) หน้า 39 ลาดับที่ 36

22,200 บาท
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6. โครงการติดตัง้ ชุดโคมไฟฟ้ าสาธารณะ หมูท
่ ี่ 7 ตาบลขนาบนาก จานวน
อาเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าติดตัง้ ชุดโคมไฟฟ้ าสาธารณะจากบริเวณสะพาน
บ้านนางเฉลา-ทางเข้าบ้านนายจวน พรหมแก้ว หมูท
่ ี่ 7 ตาบล
ขนาบนาก โดยใช้หลอดไฟยาวนิออน LED พร้อมอุปกรณ์ ครบ
ชุด รวม 15 จุด (ตามแบบ อบต.กาหนด)
- เป็ นไปตามพระราชบัญญัตสิ ภาตาบลและองค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิม
่ เติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
-แผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 40 ลาดับที่ 37

62,100 บาท

7. โครงการติดตัง้ ชุดโคมไฟฟ้ าสาธารณะ หมูท
่ ี่ 9 ตาบลขนาบนาก จานวน
อาเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าติดตัง้ ชุดโคมไฟฟ้ าสาธารณะจากบริเวณ บ้าน
นางจรวย กลิน
่ ขา – สามแยกทางเข้าวัดโคกแสง หมูท
่ ี่ 9
ตาบลขนาบนาก โดยใช้หลอดไฟยาวนิออน LED พร้อม
อุปกรณ์ ครบชุด รวม 14 จุด (ตามแบบ อบต.กาหนด)
- เป็ นไปตามพระราชบัญญัตสิ ภาตาบลและองค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิม
่ เติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
-แผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 40 ลาดับที่ 38

53,300 บาท

8. โครงการปรับปรุงระบบบ่อบาดาลบ้านเกาะฝ้ าย หมูท
่ ี่ 7
จานวน
ตาบลขนาบนาก อาเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าปรับปรุงระบบบ่อบาดาล (บ้านเกาะฝ้ าย)
หมูท
่ ี่ 7 ตาบลขนาบนาก โดยทาการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อม
ติดตัง้ อุปกรณ์ พร้อมติดตัง้ ป้ ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จานวน 1 ป้ าย (ตามแบบ อบต.กาหนด)
- เป็ นไปตามพระราชบัญญัตสิ ภาตาบลและองค์การบริหาร
ส่วนตาบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิม
่ เติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
-แผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 38ลาดับที่ 31

464,000 บาท

งบเงินอุดหนุน
3. เงินอุดหนุน
3.1 เงินอุดหนุนส่วนราชการ

รวม
รวม

1. โครงการขยายเขตระบบจาหน่ ายพาดสายระบบไฟฟ้ าสาธารณะ
จานวน
จานวน
หมูท
่ ี่ 5 ตาบลขนาบนาก อาเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการขยายเขตระบบจาหน่ ายพาดสาย
ไฟฟ้ า สาธารณะและติดตัง้ มิเตอร์ไฟฟ้ า หมูท
่ ี่ 5 ตาบลขนาบนาก
ระยะทาง 360 เมตร
- เป็ นไปตามพระราชบัญญัตสิ ภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิม
่ เติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
-แผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ.2561-2565) หน้า 41 ลาดับที่ 42

282,900 บาท
282,900 บาท
31,000
31,000
บาทบาท
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2. โครงการขยายเขตระบบจาหน่ ายพาดสายระบบไฟฟ้ าสาธารณะ จานวน
หมูท
่ ี่ 7 ต.ขนาบนาก อ.ปากพนัง จ. นครศรีธรรมราช
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการขยายเขตระบบจาหน่ ายพาด
สายไฟฟ้ าสาธารณะและติดตัง้ มิเตอร์ไฟฟ้ า หมูท
่ ี่ 7 ตาบล
ขนาบนาก ระยะทาง 850 เมตร
-เป็ นไปตามพระราชบัญญัตส
ิ ภาตาบลและองค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิม
่ เติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
-แผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 42 ลาดับที่ 43

67,150 บาท

3. โครงการขยายเขตระบบจาหน่ ายพาดสายระบบไฟฟ้ าสาธารณะ จานวน
หมูท
่ ี่ 9 ต.ขนาบนาก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการขยายเขตระบบจาหน่ ายพาด
สายไฟฟ้ าสาธารณะและติดตัง้ มิเตอร์ไฟฟ้ า หมูท
่ ี่ 9 ตาบล
ขนาบนาก ระยะทาง 1,100 เมตร
- เป็ นไปตามพระราชบัญญัตสิ ภาตาบลและองค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิม
่ เติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
-แผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 42 ลาดับที่ 44

86,500 บาท

4. โครงการขยายเขตระบบจาหน่ ายพาดสายระบบไฟฟ้ าสาธารณะ จานวน
หมูท
่ ี่ 4 ต.ขนาบนาก อ.ปากพนัง จ. นครศรีธรรมราช
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการขยายเขตระบบจาหน่ ายพาด
สายไฟฟ้ าสาธารณะและติดตัง้ มิเตอร์ไฟฟ้ า หมูท
่ ี่ 4 ตาบล
ขนาบนาก ระยะทาง 1,230 เมตร
- เป็ นไปตามพระราชบัญญัตสิ ภาตาบลและองค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิม
่ เติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
-แผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 41 ลาดับที่ 41

98,250 บาท

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
รวม
งบดาเนินงาน
รวม
1. ค่าใช้สอย
รวม
1.1 รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอืน
่ ๆ
1. โครงการกฎหมายจราจรให้กบั เด็กและเยาวชน
จานวน
สาหรับเป็ นค่าใช้จา่ ยในโครงการกฏหมายจราจรให้กบั เด็กและ
เยาวชน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร,ค่าอาหารว่างและเครือ
่ งดืม
่ ,
ค่าอาหารกลางวัน,ค่าป้ ายประชาสัมพันธ์,ค่าวัสดุในการจัด
กิจกรรม,ค่าเอกสารและอุปกรณ์ เครือ
่ งเขียน ฯลฯ
- พระราชบัญญัตสิ ภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.
2537 แก้ไขเพิม
่ เติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 (4) การป้ องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
-พระราชบัญญัตป
ิ ้ องกันภัยฝ่ ายพลเรือน พ.ศ.2550
-พระราชบัญญัตก
ิ ารจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
-แผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ.2561-2565) หน้า 80 ลาดับที่ 184

95,000 บาท
95,000 บาท
95,000 บาท
25,000 บาท
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2. โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
จานวน
เพือ
่ เป็ นค่าใช้จา่ ยในโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
ชุมชน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร,ค่าอาหารกลางวัน,ค่าอาหาร
ว่างและเครือ
่ งดืม
่ ,ค่าวัสดุฝึกอบรม ฯลฯ
-พระราชบัญญัตส
ิ ภาตาบลและองค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ. 2537 และทีแ
่ ก้ไขเพิม
่ เติม(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการ
ฝึ กอบรม และการเข้ารับการฝึ กอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิน
่ พ.ศ. 2557
-แผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ.2561-2565) หน้า 79 ลาดับที่ 181

10,000 บาท

3. โครงการจัดทาแผนพัฒนา อบต.
จานวน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในโครงการจัดทาแผนพัฒนา อบต.
เช่น ค่าป้ ายไวนิล ค่าอาหารว่างและเครือ
่ งดืม
่ และค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ตา่ ง ๆ ทีจ่ าเป็ น ฯลฯ
-พระราชบัญญัตส
ิ ภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ.2537 และทีแ
่ ก้ไขเพิม
่ เติม(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
-เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ.2548 และ
แก้ไขเพิม
่ เติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2561
-พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-แผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ.2561-2565) หน้า 107 ลาดับ 255

10,000 บาท

4.โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในตาบลขนาบนาก
จานวน
-เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินโครงการส่งเสริมอาชีพ
ให้แก่ประชาชนในตาบลขนาบนาก โดยมีคา่ ใช้จา่ ย
ประกอบด้วย ค่าอาหาร,อาหารว่างพร้อมเครือ
่ งดืม
่ ,ค่าป้ าย
ประชาสัมพันธ์,ค่าวิทยากร,วัสดุอุปกรณ์ สาหรับโครงการ ฯลฯ
-เป็ นไปตาม พรบ.สภาตาบลและองค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม
่ เติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
-พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-แผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ.2561-2565)หน้า100 ลาดับที่ 238

30,000 บาท

5. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการ
จานวน
ดาเนินงานขององค์การ บริหารส่วนตาบลขนาบนาก
สาหรับเป็ นค่าใช้จา่ ยในโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบล
ขนาบนาก เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร, ค่าอาหารกลางวัน,
ค่าอาหารว่างและเครือ
่ งดืม
่ , ค่าวัสดุฝึกอบรม ฯลฯ
-พระราชบัญญัตส
ิ ภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ.2537 และทีแ
่ ก้ไขเพิม
่ เติม(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการ
ฝึ กอบรม และการเข้ารับการฝึ กอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิน
่ พ.ศ.2557
-แผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ.2561-2565) หน้า 79 ลาดับที่ 179

20,000 บาท
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
รวม
งบดาเนินงาน
รวม
1. ค่าใช้สอย
รวม
1.1 รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอืน
่ ๆ
1. โครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑาของโรงเรียนในตาบลและระหว่าง จานวน
ตาบล
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินโครงการ แข่งขันกีฬากรีฑาของโรงเรียนในตาบลและระหว่างตาบล โดยมีคา่ ใช้จา่ ย
ประกอบด้วย ค่าเบีย้ เลี้ยงของนักกีฬา,ค่าชุดนักกีฬา,ค่าน้าดืม
่
และน้าแข็ง,ค่าเวชภัณฑ์ยา ฯลฯ
-พระราชบัญญัตส
ิ ภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.
2537 และแก้ไขเพิม
่ เติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
-เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ.2559
-พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-แผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ.2561-2565) หน้า96 ลาดับที่ 225

150,000 บาท
150,000 บาท
150,000 บาท

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน
่
รวม
งบดาเนินงาน
รวม
1. ค่าใช้สอย
รวม
1.1 รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอืน
่ ๆ
1. โครงการแข่งขันเรือเพรียว
จานวน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินโครงการจัดงานแข่งขันเรือ
เพรียว โดยมีคา่ ใช้จา่ ยประกอบด้วย ค่าจ้างเหมาจัดเตรียม
สนามแข่งขันและอุปกรณ์ สาหรับแข่งขัน,ค่าเช่าเต็นท์ เก้าอี้
ค่าเงินรางวัล ฯลฯ
-พระราชบัญญัตส
ิ ภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิม
่ เติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
-เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559
-พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-แผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ.2561-2565) หน้า 94 ลาดับที่ 221

428,000 บาท
405,000 บาท
405,000 บาท

2. โครงการจัดงานประเพณี ลอยกระทง
จานวน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินโครงการจัดงานประเพณี "
ลอยกระทง" โดยมีคา่ ใช้จา่ ยประกอบด้วย ค่าเช่าเวทีกลาง ค่า
เช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ป้ ายไวนิล และค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ ทีส
่ ามารถ
เบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
-พระราชบัญญัตส
ิ ภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.
2537 และแก้ไขเพิม
่ เติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
-เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ.2559
-พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-แผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ.2561-2565) หน้า 93 ลาดับที่ 218

150,000 บาท

150,000 บาท

100,000 บาท
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3. โครงการจัดงานวันกตัญญู
จานวน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินโครงการจัดงานวัน
กตัญญู โดยมีคา่ ใช้จา่ ยประกอบด้วย ค่าตกแต่งสถานที,่
ค่าอาหารและเครือ
่ งดืม
่ ,ค่าป้ ายประชาสัมพันธ์,ค่าของรางวัล,ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ตา่ ง ๆ
-พระราชบัญญัตส
ิ ภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.
2537 และแก้ไขเพิม
่ เติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
-เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ.2559
-พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-แผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ.2561-2565) หน้า 93 ลาดับที่ 217

140,000 บาท

4. โครงการจัดงานสาคัญทางพระพุทธศาสนา(วันเข้าพรรษา)
จานวน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการจัดงานสาคัญทาง
พระพุทธศาสนา(วันเข้าพรรษา) โดยมีคา่ ใช้จา่ ย
ประกอบด้วย ค่าจัดซื้อต้นเทียน ฯลฯ
-พระราชบัญญัตส
ิ ภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.
2537 และแก้ไขเพิม
่ เติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
-เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ.2559
-พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-แผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ.2561-2565) หน้า 96 ลาดับที่ 227

15,000 บาท

งบเงินอุดหนุน
รวม
2. เงินอุดหนุน
รวม
2.1 เงินอุดหนุนส่วนราชการ
1. โครงการจัดกิจกรรมแห่หมรับงานประเพณี เทศกาลเดือนสิบ
จานวน
เพือ
่ อุดหนุนงบประมาณให้กบั ทีท
่ าการปกครองอาเภอ
ปากพนัง ในโครงการจัดกิจกรรมแห่หมรับงานประเพณี
เทศกาลเดือนสิบ เป็ นค่าใช้จา่ ยเป็ นค่าจ้างทาเรือนหมรับ ,ผ้า
ระบายหลากสี,ดอกไม้นานาพันธุ์,วัสดุอป
ุ กรณ์ ตา่ ง ๆ
-เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ.2559
-หนังสือทีว่ า่ การอาเภอปากพนัง ที่ นศ 0718/ว255 ลง
วันที่ 30 เม.ย.2562 เรือ
่ ง การเสนอโครงการ/กิจกรรมขอรับ
เงินอุดหนุน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2563
-แผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ.2561-2565) หน้า 97 ลาดับที่ 228

23,000 บาท
23,000 บาท

้ ธาตุ
2. โครงการจัดงานประเพณี มาฆบูชาแห่ผา้ ขึน
จานวน
เพือ
่ อุดหนุนงบประมาณให้กบั ทีท
่ าการปกครองอาเภอ
้ ธาตุ
ปากพนัง ในโครงการจัดงานประเพณี มาฆบูชาแห่ผา้ ขึน
เป็ นค่าจุตปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์,ค่าจ้างกลองยาวและ
นางรา,ค่าใช้จา่ ยในการแสดงศิลปิ นพื้นบ้าน,ค่าใช้จา่ ยในการ
ผลิตผ้าพระบฎ และค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ฯลฯ
-เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ.2559
-หนังสือทีว่ า่ การอาเภอปากพนัง ที่ นศ 0718/ว 182
ลงวันที่ 28 พ.ค.2562 เรือ
่ ง การเสนอโครงการ/กิจกรรม
ขอรับเงินอุดหนุน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2563
-แผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ. 2561-2565หน้า 97 ลาดับที่ 229

20,000 บาท

3,000 บาท
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร
รวม
งบดาเนินงาน
รวม
1. ค่าใช้สอย
รวม
1.1 รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอืน
่ ๆ
1. โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
จานวน
สาหรับจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในโครงการปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติ เช่น ค่าป้ ายไวนิล ค่าพันธุ์
ไม้ ค่าอาหารและเครือ
่ งดืม
่ และค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ
ทีส
่ ามารถเบิกได้ตามระเบียบฯ
-เป็ นไปตามพระราชบัญญัตสิ ภาตาบลและองค์การ
บริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม
่ เติมถึง
ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
-พระราชบัญญัตก
ิ ารจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-แผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ.2561-2565)หน้า112ลาดับที่ 269

15,000 บาท
15,000 บาท
15,000 บาท

2. โครงการอนุรกั ษ์ พน
ั ธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ
จานวน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินโครงการอนุรกั ษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี โดยมีคา่ ใช้จา่ ยประกอบด้วย ค่าอาหาร,อาหารว่าง
และเครือ
่ งดืม
่ ,ค่าป้ ายไวนิล,ค่าตอบแทนวิทยากรและค่าใช้จา่ ย
อืน
่ ๆ ทีส
่ ามารถเบิกได้ตามระเบียบฯ
-พระราชบัญญัตส
ิ ภาตาบลและองค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิม
่ เติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
-เป็ นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
่ ด่วน
ทีส
่ ด
ุ ที่ มท 0891.4/ว 164 ลว.26 ม.ค.2558
-พระราชบัญญัตก
ิ ารจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560
-แผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ2561-2565) หน้า 104 ลาดับที่ 247

5,000 บาท

10,000 บาท
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา
รวม
งบบุคลากร
รวม
1. เงินเดือน (ฝ่ ายประจา)
รวม
1.1 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างในตาแหน่ งพนักงาน
ผลิตน้าประปา

1,085,980
310,980
310,980
271,800

บาท
บาท
บาท
บาท

1.2 เงินเพิม
่ ต่าง ๆของพนักงานจ้าง
จานวน
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินเพิม
่ ต่าง ๆ ของพนักงานจ้างในตาแหน่ ง
พนักงานผลิตน้าประปา

39,180 บาท

งบดาเนินงาน
รวม
2. ค่าตอบแทน
รวม
2.1 ค่าตอบแทนผูป
้ ฏิบตั ริ าชการอันเป็ นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
จานวน
ส่วนท้องถิน
่
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินค่าตอบแทนผูป
้ ฏิบตั ริ าชการอันเป็ นประโยชน์
แก่ อปท. เช่น
- เงินประโยชน์ตอบแทนอืน
่ สาหรับพนักงาน
- ค่าตอบแทนผูป
้ ฏิบตั ริ าชการอืน
่ ๆ
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการ
กาหนด TOR คณะกรรมการกาหนดราคา
กลาง คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
- ค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
3. ค่าวัสดุ
รวม
3.1 วัสดุกอ
่ สร้าง
จานวน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อวัสดุกอ
่ สร้าง เช่น มิเตอร์น้า ข้อต่อ
ต่าง ๆ ท่อพีวีซี กาวทาท่อ ไม้ตา่ ง ๆ แปลง
ทาสี ปูนซีเมนต์ ตะปู ค้อน กระเบือ
้ ง ท่อน้า และอุปกรณ์
ประปา ฯลฯ

775,000 บาท
25,000 บาท

4. ค่าสาธารณู ปโภค
รวม
4.1 ค่าไฟฟ้ า
จานวน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าไฟฟ้ าระบบประปาทีอ
่ ยูใ่ นความดูแลของ
องค์การบริหารส่วนตาบลขนาบนาก

600,000 บาท
600,000 บาท

25,000 บาท

150,000 บาท
150,000 บาท
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง
รวม
งบกลาง
รวม
1. งบกลาง
รวม
1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
จานวน
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง/
ผูด
้ แ
ู ลเด็ก (ทักษะ)ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบล
ขนาบนาก

10,339,085
10,339,085
10,339,085
100,000

บาท
บาท
บาท
บาท

1.2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
จานวน
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนตามพระราชบัญญัติ
เงินทดแทน(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 เพือ
่ ให้ความคุม
้ ครองแก่
ลูกจ้างทีป
่ ระสบอันตราย เจ็บป่ วย ตาย หรือสูญหายอัน
เนื่องมาจากการทางาน ฯลฯ
-เป็ นไปตาม พรบ.เงินทดแทน(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561

5,000 บาท

1.3 เบีย้ ยังชีพผูส
้ งู อายุ
จานวน
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินค่าเบีย้ ยังชีพผูส
้ งู อายุ ประจาปี
งบประมาณ 2563
-แผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ.2561-2565) หน้า 77 ลาดับที่ 174

7,350,000 บาท

1.4 เบีย้ ยังชีพคนพิการ
จานวน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าเบีย้ ยังชีพคนพิการ ประจาปี งบประมาณ 2563
-แผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ.2561-2565) หน้า 77 ลาดับที่ 175

2,304,000 บาท

1.5 เบีย้ ยังชีพผูป
้ ่ วยเอดส์
จานวน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าสงเคราะห์เบีย้ ยังชีพผูป
้ ่ วยเอดส์ของตาบล
ขนาบนาก
-แผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ.2561-2565) หน้า 77 ลาดับที่ 173

48,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

1.6 สารองจ่าย

้
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในกรณี ฉุกเฉินทีม
่ ส
ี าธารณะภัยทีเ่ กิดขึน
หรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็ นส่วนรวมเท่านัน
้

1.7 รายจ่ายตามข้อผูกพัน
1.7.1 ค่าใช้จา่ ยในการจัดการจราจร
จานวน
เพือ
่ เป็ นค่าใช้จา่ ยในการแก้ไขปัญหาเกีย่ วกับการจราจร
ทีป
่ ระชาชนได้รบั ประโยชน์โดยตรง เช่น การทาสีตเี ส้น
สัญญาณไฟจราจร สามเหลีย่ มหยุดตรวจ ป้ ายจราจร กระจก
โค้งจราจร กระบอกไฟฟ้ าจราจร ฯลฯ
-เป็ นไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 3892 ลงวันที่
28 มิถุนายน 2562 เรือ
่ ง การตัง้ งบประมาณรายจ่ายและ
เบิกจ่ายเงินค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับการจัดการจราจร
1.7.2. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหาร
จานวน
ส่วนตาบลขนาบนาก
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การ
บริหารส่วนตาบลขนาบนาก ในอัตราร้อยละ 40 ของเงินที่
ได้รบั การจัดสรรจาก สปสช.

500 บาท

160,000 บาท

49

1.8 เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิน
่ (กบท.) จานวน
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินสมทบกองทุนบาเหน็จ บานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิน
่

171,585 บาท

